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 چکیده

هاا  ساااتار  و موتايایی شناساایی ویژگایاز پژوهش حاضر،  هدف دف:ه

 .استها  دیجيتال معنایی کتابخانه

ا  متشالل از این پژوهش با روش توليل ارزیابانه و با جامعاه :شناسیروش

گير  به روش هدفمناد ها  دیجيتال معنایی صيرت گرفت. نمينهکتابخانه ةکلي
که  انتخاب شد (جرومو  3گرین استين )دیجيتال معنایی  ةکتابخان 0بيد که تعداد 

ة ساياهبيدند. ابزار گاردوور  االعااات،  دسترسقابلرایگان در وب  صيرت به
-ها  سااتار  و موتيایی کتابخاناهسااته، جهت ارزیابی ویژگیموققوارسی 

ارزیاابی دقياق  منظيربهی حاو  معيارهای ستيل چکها  دیجيتال معنایی بيد. 
 ها  دیجيتال معنایی است.ها  کتابخانهاملانات و قابليت

معيارهاا   نظار از، 3استين معنایی گرین  ةنتایج نشان داد که کتابخان ها:یافته

کسب  ومرجدیجيتال معنایی  ةارزیابی سااتار و موتيا بيشترین امتياز را به کتابخان
 ها کتابخاناهزیاابی ساااتار  و موتايایی معياار جهات ار 46 . همچناينکرد

 دیجيتال معنایی شناسایی شد.

هاا  دیجيتاال نتایج توقيق نشاان داد کاه کتابخاناه گیری:بحث و نتیجه 

معيارهاا   نظار ازها  وب معناایی با استفاده از تلنيک 3استين معنایی گرین 
 ازارد. همچناين د ة وارسایارزیابی سااتار و موتيا بيشترین همخيانی را با سياه

هاا  دیجيتاال تيان در معمار  و الراحی کتابخاناهمی شده ییشناسامعيار  46

 استفاده« هاکتابخانهیک چارچيب برا  ارزیابی این » انيانبهمعنایی و همچنين 
 .کرد

 

 هاي کليديواژه

Abstract 

Purpose: Identifying structural and content features of 

semantic digital libraries and providing a framework for 

evaluating these types of libraries. 

Methodology: The evaluative method where all 

semantic digital libraries constitute the statistical 

population and the sampling include 2 semantic digital 

libraries of Greenstone 3 and Jerome. The data 

collection tools consist of researcher designed two 

checklists: one for identifying the structural features and 

the other one for identifying the content features of 

semantic digital libraries. 

Findings: The Greenstone 3 is ranked higher than 

Jerome in terms of structural and content features' 

evaluation criteria. 

Conclusion: Greenstone3 is in high consistency with the 

checklist. Consequently, the 64 identified criteria is 

applied in the design of semantic digital libraries. 

 

Keywords  
Semantic Digital Libraries (SDL), Semantic Web, 

Structural Features, Content Features. 
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 همقدم
ها  اصار حاضار و موصايل پدیده ازجملهدیجيتال،  ةکتابخان

هاا  وب در حاال فناور  وب است که متناساب باا پيشارفت
هاا  خاياره و بازیاابی تلامل است. امروزه، متناسب با فناور 

تيان به دو دسته تقسايم ها  دیجيتال را میانهاالعاات، کتابخ
هاا  دیجيتاال ها  دیجيتال معنایی و کتابخاناهکرد: کتابخانه
 .)معميلی(غيرمعنایی 

ها  دیجيتال غيرمعنایی، تعاریف مختلفی در برا  کتابخانه
اناد تاا باه و نيیسندگان متعدد  درصدد برومده شده خکرمتين 

ها بپردازند. برای نيع کتابخانه ها  اینتبيين و تيصيف ویژگی
 زیر است: قراربهاز این تعاریف 
هاا  دیجيتاال کتابخاناهیک از پيشاگامان حايزة  1کراک
ها  دیجيتال نيع جدید  از کاربردها  کتابخانه» معتقد است:

بناد ، بند ، ردهکه هدف ون البقه هنددنشان می را افزار نرم
هاا  ابع وب اسات. کتابخاناهوسيعی از من ةبایگانی و ارائه دست

هاا  مختلاف دیجيتال با تغيير رویلرد جدید  مطابق با چالش
هاا  ها شامل غلبه بر موادودیتکه این چالش اندشده روروبه
، 2دکار و کاراک) «است ا کليدواژه راهبردها  یا سنتی تيرق
 (.9 ،9331، 3نقل در کرسپي ،0227

هاا  کتابخاناه ک ازنيز تعریفی مشابه تعریاف کارا کرسپي
 هاا کتابخاناه»دیجيتال ارائه کرده اسات. و  معتقاد اسات: 

 فاراهم را باال کيفيت با و شده سازماندهی االعاات دیجيتالی

 دیجيتاالی ةکتابخانا پيشارفته ها ویژگی از بسيار  .کنندمی

 هافهرست در ميجيد منابع به کتابداران. است فراداده به متلی
 کاه کنندمی تيصيف هافراداده الریق از دیگر ها مجمياه یا

 از اساتفاده. کندمی تسهيل را االعاات به یابیدست امر، این

 تياندمی دیجيتالی ةکتابخان کارکردها  و هاقالب در هافراداده

بارا  افازایش همچنين  .باشد بررسی برا  تيجهقابل ميضيع
تايرق چناد  ،کيفيت بازیابی االعااات ملال گساترش پرساش

)کرساپي و « کنناداساتفاده مای 5و پاالیش گروهی 6ا هچهریز
 (.3، 9331 ،هملاران

ها  دیجيتال غيرمعناایی با تيجه به تعاریفی که از کتابخانه
گفات کاه در هار دو تعریاف وجايه  تايانمیدر باال بيان شد، 

باه ایان  هاونملال، در هر دو  اليربهاشتراک زیاد  وجيد دارد. 
 معمايلیهاا  دیجيتاال کتابخاناه اسات کاه شاده اشارهنلته 

                                                                      
1. Kruk 

2  . Decker & Kruk 

3. Crespo 

4. Multi-Faceted Browsing 

5. Collaborative Filtering 

یلپارچه منابع و اادماتی را  صيرت بههایی هستند که کتابخانه
  افزارهاانرمدهند و باا اساتفاده از دیجيتال ارائه می صيرت به

  پردازند.توت وب به تبادل االعاات و دانش می
هاا  دیجيتاال معمايلی هماان مشلل اساسای کتابخاناه

نامرتبط است. دليل اصالی ایان اسناد  یعنی بازیابی ،مشلل وب
. شايدهاا  جساتجي  تطبيقای بار مایمسئله به سااتار نظام
-ها  جستجي  تطبيقی، منجر باه شاللبنابراین، ضعف نظام

ها  جستجي  معنایی شاد کاه ساتيان فقارات ون گير  نظام
هاا  این رویلرد در کتابخاناه کارگير بههاست. نگاشتهستی

ال معناایی را رقام زد. هاا  دیجيتاابخاناهدیجيتال، پدیاده  کت
 نيیسد:ها میاین نيع کتابخانهکراک دربارة 
وب   ها فناورها  دیجيتال معنایی با استفاده از کتابخانه

معنایی به بازیابی معنایی االعاات پردااته و با افازایش تعامال 
 از یلی کند.تر را فراهم می، بازیابی بهتر و دقيقانسان و ماشين

از  و اسات االعااات بازیابی ها،کتابخانه کارکردها  نیترمهم
 دقياق بازیاابی دیجيتاال، ها کتابخانه رو  پيش ها چالش

 .اسات دیجيتاال منابع انبيه ميان از کاربران ازيميردن االعاات
 معنایی وب نام به وب سيم نسل ظهير و شدن مطرح بنابراین،

 سابب االعااات، زیابیبا و دانش سازماندهی در ون ییکارا و
 ها کتابخانه الراحی و دیجيتال ها کتابخانه در تويل ایجاد

 (.030، 0225، 6)کراک، سيناک و زیمرمن شد دیجيتال معنایی
 ةتبيااين مفهاايم کتابخاناا منظيربااهکااراک و هملاااران  

هاا باه این نيع کتابخاناهها  برای از ویژگیدیجيتال، به خکر 
 شرح زیر پردااتند:

  اناياع مبناا بار را االعاات ،ها  دیجيتال معنایینهتابخاک .9
  هااپروناده ،ا  و اناصار  مانناد مناابعها  فرادادهالرح

 دهند.ييند میپ هم به ،ها  مختلفبند کاربران و البقه

هاا پايیر  باا ساایر ساامانهها املان مياانلشین کتابخانها .0
هاا و هاا  دیجيتاال( را بار مبناا  فارادادهکتابخانه فقطنه)

 .دنسازسطيح ارتباط فراهم می

هاا  کااربر  معناایی ها  دیجيتال معنایی رابطاهتابخانهک .3
يشتر را ب مرور و جستجي املانات با و کاربرپسندتر ،ترمنسجم
 کنند.ایجاد می

کنندگان استفاده منزلهبه تنها کاربران ،هار این نيع کتابخانهد .6
 یااااق الر از بللااااه ،و مشااااتریان کتابخانااااه نيسااااتند

 ها  اجتماای در الق موتيا  کتابخانه داالت دارند.شبله

هااا  دیجيتااال معنااایی املااان انتقااال از ف ااا  تابخانااهک .5
االعااتی ایستا به ف ا  دانشای پيیاا و مشاترک را ایجااد 

                                                                      
6. Kruk, Synak & Zimmermann 
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)کااراک، هاسااهافر، پييتروساالی، وسترساالی و  کنناادمی
 (. 5 ،0224، 1ورونيیلی

ليتاایبی در ماايرد اداماه ایان مبواا  باه تعریفای کااه ودر 
شاايد: هااا  دیجيتااال معنااایی ارائااه داده اشاااره ماایکتابخانااه
فراهم  ندیجيتال معنایی این املان را برا  کاربرا ها کتابخانه

که به االعاات ميرد نظر ايد در مايرد یاک ميضايع  دنکنمی
دست یابند بدون اینله اين کلماه مايرد جساتجي قارار گيارد. 

االعاااات   سااازلپارچهینااایی بااا دیجيتااال مع ها کتابخانااه
ملاال: پروفایال کااربر،  نیاناو  مختلف به هادادهابر براساس
 هاادادهدارتر شدن یتاکسينيمی ها منجر به معن ،هامارکبيک 
 (.5: 0292)وليتایبی،  شيندمی

تار نياز اشااره شاد، تمرکاز اصالی در که پايش اليرهمان
 االعااات بازیاابی بار معنایی دیجيتال ها کتابخانه معمار 
 بااالت کاربران است. ؤپاسخگيیی دقيق به س منظيربه اردمعنی
از  هاا،معمار  و الراحی برای از این نيع کتابخانهدر  ،حال این
مسائله  ویژهباهها  وب اجتماای بسيار  از قابليت کارگير به

لايا، نايع  .اسات شاده غفلات کااربران داناش گيار اشتراک

هاا  کتابخاناه»توات انايان  هاکتابخاناهیان تر ایافتهتلامل
 ایجااد هااقابليتبر این  تأکيد، برا  «دیجيتال معنایی اجتماای

هاا  دیجيتاال معناایی در ادامه دو نيع از  کتابخانه .است شده
 شيد:معرفی می
 معناایی دیجيتاال ةکتابخانا) 0ومرجا دیجيتاال ةکتابخانا

 هاا  دیجيتاالخانهاز کتاب یک نمينه این کتابخانهاجتماای(: 
 ایجاد راستا  در الگي انيانبه ون از تيانمی که است معنایی
 پاروژه کتابخاناه ایان بارد. بهره ایران در هاکتابخانه نيع این

 دانشگاهة کتابخان و 3ایرلند ملی دانشگاه ةکتابخان بين مشترک
 ةکتابخانا (.7، 0227)کاراک و دکار،  اسات 6فناور  گدانسک

ا  منبع بااز اسات کاه باا اساتفاده از کتابخانه، جرومدیجيتال 
وب معنایی به فراهم کردن دسترسای بهتار باه مناابع   ورافن

 مبادرت ورزیده است.
 3 گارین اساتين: 35دیجيتال معناایی گارین اساتين  ةکتابخان

هاا  دیجيتاال یک پلت فرم معنایی در انياع کتابخانه انيانبه
بارا   افزارهاانرما  از ، مجميااهدرواقاع. شايدمی برده کاربه

 یراهاکاه دیجيتال است  ةها  کتابخانایجاد و تيزیع مجمياه

                                                                      
9. Kruk, Haslhofer, Piotrowski, Westerski & Woroniecki 

0. JeromeDL 

3. DERI - Digital Enterprise Research Institute National 

University of Ireland, Galway, http://library.deri.ie/ 

4.Gdansk University of Technology, 

http://www.bg.pg.gda.pl/ 

5. Greenston3 

-برا  سازماندهی االعاات و انتشار ون در وب و یاا در رساانه

باای فااراهم  .اس .یاايو   د.  و.  دهااا  جداشاادنی ماننااد 
دیجيتال نييزیلند ة پروژه کتابخان از الریق. گرین استين کندمی

و با هملار  یينسلي و  افتهی تيسعهتيليد و  4لاتيدر دانشگاه وای
کتابخاناه نياز  ایاناسات.  شاده عیتيز 7نهادمردمها  سازمان

 افازار نرمو  منبع بااز ومرجدیجيتال معنایی  ةهمچين کتابخان
است. هدف  3، توت شرایط مجيز اميمی همگانی گنيچندزبانه

-در دانشگاه ویژهبهگرین استين تيانمندساز  کاربران،  افزارنرم

سسات ادمات اميمی، بارا  سااات ؤها و سایر مها، کتابخانه
دیگار از اهاداف ایان  ییلا ها  دیجيتال ايد اسات.کتابخانه

ها  دیجيتال در راستا  باه ثر کتابخانهؤم  ريکارگبه ،افزارنرم
اشااتراک گياشااتن االعاااات و مواال ون در ماللياات اماايمی 

هاا  يجه باه مشالعت و چاالشبا ت (.0، 0227، 1)هينز هست
 تااليجید  هاکتابخاناهبازیاابی االعااات در  ميجيد در حيزة

غيرمعنایی و نيز با انایت به اینله در چند سال ااير شاهد رشد 
هستيم، مقاله حاضر بر ون اسات ها  دیجيتال معنایی کتابخانه

 ةکتابخانا 0 ،هاا  ساااتار  و موتاياییتا به مقایسه ویژگای
 دساترسقابلرایگاان  صايرت باهعنایی کاه در وب دیجيتال م

سااته بپردازد. هدف اصلی وارسی موقق سياهةهستند براساس 
ها  دیجيتاال مقایسه و ارزیابی امللرد کتابخانه ،این پژوهش
هااا  سااااتار  و موتاايایی اساات. ویژگاای لوااا  ازمعنااایی 

هاا  کتابخاناه مطالعاه بااهمچنين ایان پاژوهش قصاد دارد 
 دهد: پاسخ زیر  هاپرسش به معنایی دیجيتال

املاناات  نظار از یبررس ميردها  دیجيتال معنایی کتابخانه .9
 ی دارند؟یهااالعاات چه ویژگی  بازیابی و جستجي

املاناات  نظار از یبررس ميردها  دیجيتال معنایی کتابخانه .0
 ی دارند؟یهانمایش االعاات چه ویژگی

 نظاار از یبررساا ماايردهااا  دیجيتااال معنااایی کتابخانااه .3
 دارند؟ یهایها  معنایی چه ویژگیها و فناور زیرساات

راباط  نظار از یبررسا مايردها  دیجيتال معناایی کتابخانه .6
 ی دارند؟یهاکاربر  و کاربرپسند  چه ویژگی

موتيا چاه  نظر از یبررس ميردها  دیجيتال معنایی کتابخانه .5
 ی دارند؟یهاویژگی

-جی زیاد  در ميرد ویژگایتاکنين توقيقات داالی و اار

هااا  سااااتار  و موتاايایی ابزارهااا  جسااتجي  معماايلی و 

                                                                      
6. Waikato 

7. Non- Governmental Organization 

کاربران حق  کندیموزاد که ضمانت   افزارهانرم. یلی از مجيزها  بسيار رایج 3
 GNU) را اياهند داشت افزارنرم  و انتشار گياراشتراک ،ویرایش ،مطالعه

General Public License) 

1. Hinze 
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یافات اما پژوهشای  ،ها  دیجيتال صيرت گرفته استکتابخانه
هاا  ها  دیجيتال معنایی و ویژگیکه به معرفی کتابخانهنشد 

، درمجمايع .هاا بپاردازدسااتار  و موتيایی این نيع کتابخانه
ة زیر  تقسيم کرد که تيان به دو دستمی را شده انجامتوقيقات 

در ادامه به شياهد  از مطالعات صايرت گرفتاه در هار دساته 
 شيد:اشاره می

و  بررساای ابزارهااا  کاااوش اااام از ميتيرهااا  جسااتجي .9
 ها  دیجيتالکتابخانه

 ها  دیجيتال معناییبررسی و معرفی کتابخانه .0

ر ( د9313در  ): مطالعاه ابزارهاا  کااوش: اول ةدست 

ا  بااا اناايان مقایسااه و ارزیااابی ميتيرهااا  جسااتجي  مقالااه
 صايرت باهامللرد پنج ميتير جستجي  معناایی کاه ، معنایی

معياار  65هساتند را باا اساتفاده از  دسترسقابلرایگان در وب 
ساااته مايرد ارزیاابی و مشخص در قالب یک ساياهه موقاق

در  و وارسی سياههیک در  شده ارائه. معيارها  دادمقایسه قرار 
. بخاش اول بايدها  اااد  و معناایی ویژگی شامل دو بخش

حاو  معيارهاایی اسات کاه جهات ارزیاابی اکلار ميتيرهاا  
در  شاده ارائاهمعيارهاا   گرفات.قرار  استفاده ميردغيرمعنایی 

یاابی دقياق املاناات و ارز منظيرباه ،وارسیة بخش دوم سياه
. نتاایج ایان اده شادها  معنایی ميتيرها  جستجي استفقابليت

، ميتيرهاا  جساتجي  داک درمجمايعپژوهش نشان داد کاه 
باا  3امتيااز و هاکياا 44/03با  2امتياز، کليز 45/39با  1داک گي

سايدین همچناين،  امتياز، در وضعيت بهتر  قرار دارند. 11/07
شناسایی ابزارها  کااوش فااز  و غيار  بها  ( در مقاله9313)

 پرداات. هاونا  سااتار  و موتيایی هفاز  و ارزیابی ویژگی
ا  متشالل از این پژوهش با روش توليل ارزیابانه و با جامعاه

گيار  باه ابزارها  کاوش صيرت گرفات. پاا از نميناه ةکلي
ابزار کاوش فاز  و غيرفااز  شاامل چهاار  00روش هدفمند، 

. 3ابرميتيرهااا  جسااتجي، . 0ميتيرهااا  جسااتجي، . 9 :گااروه
ا  انتخااب   کتابخاناهافزارهاانرم .6 و اااتیاالع  هاگاهیپا

 ساتيل چاکگير  در ایان پاژوهش، دو شدند. ابزارها  اندازه
موقق سااته بيد که جهت تفليک ابزارهاا  کااوش فااز  و 

هاا  ساااتار  و غيرفاز  و همچنين در جهت ارزیابی ویژگی
توقيق نشاان   هاافتهی .کاوش استفاده شد موتيایی ابزارها 

 نظر ازترین امتياز را کم کسایتابيشترین امتياز و  گيگلکه  داد
بيشاترین  پاب مادمعيارها  ارزیابی سااتار  به دست ووردند. 
نتاایج  درمجمايعامتياز را از معيار ارزیابی موتيا به دست وورد. 

                                                                      
1  . www.duckduckgo.com 

2. www.cluuz.com 

3  . www.hakia.com 

نشان داد که ابزارها  کاوش فاز  نسبت به ابزارهاا  کااوش 
ها  ارزیابی سااتار و موتيا غيرفاز  همخيانی بيشتر  با معيار

ارزیااابی »بااا اناايان  (0293باااالبنتر  ) در پااژوهش .دارنااد
 «هایژگیوبند  نتایج و ميتيرها  جستجي در وب براساس رتبه

به مطالعه ميتيرهاا  جساتجي پردااتاه شاد. در ایان مطالعاه، 
ها و امللرد پنج ميتير جستجي  گيگل، اساک، یااهي، ویژگی

امتياز بازگشتی این  92اند. نتيجه قایسه شدهبينگ و ا  ا ال ، م
دهد که گيگال تعاداد بيشاتر  از ميتيرها  جستجي نشان می

کناد. ها و راباط کااربر  بهتار از دیگاران را فاراهم میویژگی
نظار  همچنين مشخص شد که گيگل بهترین ميتير جستجي از

 ها  ميردتر را نسبت به سایر نمينهامللرد است و نتایج مرتبط
 دهد. بررسی ارائه می

 0225در سال ها  دیجيتال معنایی: کتابخانه دوم: ةدست

 ةکتابخاناا: جااروم»ا  بااا اناايان هدر مقالاا و هملاااران کااراک
 ةکتابخاناایان  ادمات معناایی و اجتمااای ؛«دیجيتال معنایی

 ةبهبايد و تيساع منظيرباهو ساپا  کردناد دیجيتال را بررسی
  دانش برا  اساتفاده کااربران گيارمنابع و اشتراک  جستجي

کاه بازیاابی  کردنادبياان  هااون. ندبه ارائه راهلارهایی پرداات
اول متلاای بااه  ةهااایی در درجاااالعاااات در چنااين کتابخانااه

ميتيرهااا  جسااتجي و مرورگرهااا  رایگااان اساات و غفلاات از 
اهميت ابرداده نيای ابهام را در زبان البيعی ایجاد کرده است و 

ها  دیجيتال معنایی تاعش بارا  بازگردانادن هدف کتابخانه
دو ساال بعاد،  گيار  داناش اسات.رویلرد مشترک به اشتراک

 ةگرین استين: الگيیی برا  کتابخان»ا  با انيان: هينز در مقاله
ها  معنایی از گرین اساتين به تيصيف جنبه« دیجيتال معنایی

برا   ها  قبلی پرداات. و و الراحی و مقایسه ون با نسخه 3
اادمات »نشان دادن اناصر کليد  ایان الارح از ساه نميناه 

قابلياات »و «5هسااتی نگاشاات پيشاارفته و بازیااابی» ،«6هشاادار
اساتفاده کارد « 4کاربران ازيميردنهملار  و تعامل با االعاات 

 . شددیجيتال یافت نمی ةکه در کتابخان

ا  باا انايان نياز در مقالاه 7بار ایان، ماک گرگايراعوه
 هاا  دیجيتاال و وببر مسائل پيش رو  کتابخاناهدرومد  »

، ابتادا باه تياناایی وب «هامعنایی: مفاهيم، کاربردها و پژوهش
گيار  ها  دیجيتال و سپا به املان بهرهمعنایی در کتابخانه

ها  ناهمگن، ارتقاا از ون در تسهيل بازیابی االعاات در مويط
هاا  ا کتابخانهو بهبيد رابط کاربر و مدیریت مشلعت مرتبط ب

                                                                      
4. Alerting Service 

5  . Ontology-enhanced representation and retrieval 

6  . And Interoperability with a Tourist Information 

System 

7. Macgregor 
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نقل در زاهد ، دانش و  0223، دیجيتال اشاره کرد )مک گرگير
 (.31، 9312اسفندیار  مقدم، 

باا   امقاله( در 0221) 9بایگستاداضافه بر ونچه اشاره شد، 
دیجيتاال:  ةها  سازمانی وب معنایی در کتابخانچالش» انيان

وب معنایی  بررسی تأثير ، به«ملی نروژ ةمطالعه ميرد  کتابخان
اجتماای و  نظرنقطه از ورانهافندر سطح استراتژیک، سازمانی و 

نيیااد ابتلااار باارا  وینااده  و وب معنااایی را پردااااتور  افناا
 .دانست  دیجيتال هاکتابخانه

( در پژوهشای توات انايان 0290ليانلسين و هملااران )
داناش باه  تیریبر ماددیجيتال  ةکاربرد وب معنایی در کتابخان

بازدیاد و  هاادادهر اشاره دارد که با تيجه به حجام انبايه این ام
  هارساااتیزو  افزارهاانرمو ادم وجايد  حفاظت از االعاات

منابع، از وب معنایی    گياراشتراککامپييتر برا  حمایت از به 
منابع انسانی استفاده   هاتعشدر جهت تفسير منابع و کاهش 

 .شيدیم
توات انايان نگااهی ناي باه   امقاله( در 9319فتويان )
در  دیجيتااال: کاااربرد هسااتی نگاشاات ها کتابخانااهالراحاای 
 ةکه کتابخان کندمیبيان  دیجيتال معنایی ها کتابخانهالراحی 

ا  یلپارچه از مناابع و اادمات اللترونيلای دیجيتال، مجمياه
برا  گردوور ، ساازماندهی، حفاظات و بازیاابی االعااات باه 

شناسای در هاير وب معناایی و هساتیشلل دیجيتال اسات. ظ
هاا  دیجيتاال و اصر حاضر، سبب ایجاد توايل در کتابخاناه

 ها  دیجيتال معنایی شده است.الراحی کتابخانه
 هاا ميضيع کلی بازیابی معناایی االعااات در کتابخاناه

شاهباز   که اليربهدیجيتال، در ایران نيز مغفيل نمانده است. 
-نرم استفادة ميزان بررسیبه   اهمقالدر  9316و هملاران در 

 ابره ها نظام ها ویژگی از ایران کتابخانة دیجيتال افزارها 

( 9316پير حافظی )الی . همچنيناالعاات پردااتند بازیابی در
 ها فراداده موتيا  وضعيت شناساییو  به بررسیدر پژوهشی 

 معناایی سااز یلپارچاه نظار از ایاران دیجيتال ها کتابخانه

 سااز یلپارچاه در کاه نتایج توقيق و  نشاان داد .پرداات

  هاانظام فناوراناه، زیرسااات مانناد اناصار  باه معناایی
 قاانينی، فاراداده، مساائل استانداردها  شناساگر، و کدگيار 

 ساازماندهی  هاانظام و معنایی دانشی  هاگاهیپا و سازمانی

 و اهامترجم از اساتفاده روش هسات. همچناين، نيااز داناش
 ميرد معنایی  سازلپارچهی در تيانندیم معنایی روابط برقرار 
 .گيرند قرار استفاده

، بيشااتر شاايدمیهااا معحظااه کااه در پيشااينه اليرهمااان

                                                                      
1. Bygstad 

وب معناایی و  ها  مربيط باه فنااور الیه ةها در حيزپژوهش
ها  ها  دیجيتال است. در برای دیگر، مسئله ویژگیکتابخانه

ها  دیجيتالی یاا ميتيرهاا  جساتجي  نهسااتار  در کتابخا
مشااهده  ، پژوهشیهمچنيناست.  قرارگرفته ميردتيجهمعنایی 
 هااا  سااااتار  و موتااياییویژگاایه بااه بررساای نشااد کاا
از ساي  دیگار،  اسات.پردااتاه دیجيتال معنایی ها  کتابخانه

هاا  دیجيتاال، ها  وب معناایی در کتابخاناهتيجه به فناور 
دیجيتاال، اجارا  چناين  ة  کتابخانافزارهانرم ةنيدرزم ویژهبه

 هاونها  شناساندن املانات و ویژگی منظيربههایی را پژوهش
. در این پاژوهش ساعی شاده سازدمیبه کاربران بيشتر نمایان 

دیجيتاال معناایی کاه در وب  ةکتابخان 0ها  است که ویژگی
یاک  بر اساس هاونو امللرد  شدهیمعرف، هستند دسترسقابل
سااته از زوایا  گيناگين ميرد ارزیابی و مقایساه ة موققسياه

هاایی اسات کاه پژوهش حاضر نيز در زمره پژوهش قرار گيرد.
 ة  کتابخاناافزارهاانرمفنااور  وب معناایی در  ميضيع کاربرد
 قرار داده است. تيجه ميرددیجيتالی را 

 

 پژوهش شناسیروش
وليل اسناد  و توليال ها  تپژوهش حاضر با استفاده از روش
هااا  سااااتار  و موتاايایی ارزیابانااه جهاات بررساای ویژگاای

 ةپژوهش را کلي ةها  دیجيتال معنایی انجام شد. جامعکتابخانه
فعاال  در دنياا ها  دیجيتال معنایی که در حال حاضرکتابخانه

دهاد. باا تيجاه باه نايع مطالعاه و هادف هستند، تشليل مای
 0 درمجميعاستفاده شد. گير  هدفمند نمينهاز روش  ،پژوهش
 صايرت بهو گرین استين( که  جروم)دیجيتال معنایی  ةکتابخان

 منظيرباه هستند، انتخااب شادند. دسترسقابلرایگان در وب 

 به ،ها  دیجيتال معناییها  مربيط به کتابخانهنمينه انتخاب

 نیتارمطرح و برتارینمراجعاه کارد کاه  مطالعاتی و هاتیسا
این  ازجمله بيدند. کرده معرفی را معناییها  دیجيتال بخانهکتا

هيناز  و (0227) کاراک هاا تايان باه پاژوهشمطالعات مای
هاا  دیجيتاال معناایی ، کتابخاناهدرنتيجهاشاره کرد.  (0227)

البته، با تيجاه باه اینلاه  انتخاب شدند. 3گرین استين و  جروم
یی معناا تاليجید ةکتابخانگرین استين پلت فرمی برا  ساات 

 ییمعنااا تاااليجید ةکتابخاناا پااژوهش نیاادر ا ،لاايا .اساات
Collection of Ecole Nationale des Chartes 

(Paris) اساتفاده  3اساتين  نیاز پلت فرم گار ه بررسی شدک
ها از الریاق ساياهه داده گردوور  ،در این پژوهش .کرده است
هااا  سااااتار  و موتاايایی ارزیااابی ویژگاای جهاات وارساای
 هو با استفاده از روش مشااهد ها  دیجيتال غيرمعناییکتابخانه
 معيارها  گردوور  گرفت.صيرت   او روش کتابخانهمستقيم 

 یافات پژوهشای یاا مشخص منبع و نبيد ا ساده کار معنایی
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لايا،  .اسات کارده بررسی جاکی اليربه را معيارها این که نشد
 منابع يتال معنایی،ها  دیجگردوور  معيارها  کتابخانه برا 

 گرفت. همچناين، ساياهة قرار مطالعه و یبررس ميرد متعدد 

( و شاهباز  و دیگاران 9313در  ) ريانظ ها پژوهش وارسی
هااا  سااااتار  و موتاايایی باار رو  ویژگاای ( کااه9313)

 ميردنظر سياهة تهيه در بررسی و اندکارکردهها  وب فناور 

ها و معيارهاا و بارا  شااصدر تعيين  .شد نيز استفاده هاون از
ها  ميجيد در گير  از پيشينهبهره روایی سياهه وارسی، ضمن

متخصاص نياز  5 تانظار از، هااونامال  ةاین زميناه و شايي
هاا باا اساتفاده از داده توليال و تجزیاه، تیدرنهااستفاده شد. 

و باا و مياانگين  مانند فراوانی، درصدومار تيصيفی  ها شااص
 شد. اکسل انجام رافزانرمکمک 

 

 

 پژوهش  يهاافتهی
هههتپ وهه بها هههتپ وهه بها اراسههت  سهه ا در ادامههی فته ههی

 است: شده ارائی

 نظر از یبررس ميردها  دیجيتال معنایی کتابخانه اول: سؤال

ی دارناد؟ در یهاااملانات بازیابی و جستجي االعاات چه ویژگی
یااابی و بررساای املانااات باز منظيربااهمعيااار  09ایاان قساامت، 
 قرار گرفت. استفاده ميردجامعة پژوهش جستجي در 
دیجيتاال  ةکتابخانا ،دهادنشان می 9که جدول  گينههمان

دیجيتاال معناایی  ةو کتابخان درصد 1/12 معنایی گرین استين
این دو کتابخانه در  ها را دارند.درصد از این ویژگی 6/65 جروم
يضاياات املاان جساتجي در م، جساتجي  مفهايمیمعيار ) 5

 املاان ،جساتجي  نااميفق  هااگزارشاملان تهيه  ،مرتبط

 بازیاابی جساتجي جهات هنگاام تزاروسای رواباط از استفاده

 مشترک هستند. (شده ااعم نتایج تشریح تيانایی ،االعاات

 

  انتخابیها  دیجيتال معنایی کتابخانه امتياز .2 جدول

 جستجي ازیابی واملانات ب ةنيدرزم شده مطرح معيارها  نظر از

 معنایی نةکتابخا
 بازیابی و جستجوهای معیار

 3استين گرین جروم
 قابليت جستجي در کلمات فرامتنی 2 9

 جستجي در موتيا  معميل وب 9 2

 جستجي در پييندها 9 2

 هارسانهجستجي در  9 2

 هستی نگاشت()جستجي  مفهيمی  9 9

 هامترادفجستجي در  9 2

 جي در ميضياات مرتبطاملان جست 9 9

 (نامهمعنایی )اصطعح  هابراساس نظام معنایی جستجي  املان 9 2

 فاز  املان جستجي  2 9

 شده با اناصر مرتبط جيتطبيق اناصر جست 9 2

 پيشنهاد ميضياات ميرداعقه کاربر بر اساس سابقه جستجي  او 9 2

 (zero search)  جستجي  ناميفق هاگزارشاملان تهيه  9 9

 TIP هملار  کتابخانه با ادمات ميبایل بر ملانجستجي  مبتنی  9 2

  (GLI)ابرداده بر جستجي مبتنی 9 2

 ها  ميرد جستجي در بازیابی االعااتپيشنهاد استفاده از مترادف واژه 9 2

 االعاات بازیابی جستجي جهت هنگام تزاروسی روابط از استفاده املان 9 9

 سامی با امعها  مختلفبازیابی ا 9 2

 شده ااعم نتایج تشریح تيانایی 9 9

   اوها منداعقهدر ااتيار قرار دادن اسناد مرتبط با تيجه به پيشينه کاربر و  9 2

 شده انجاماملان خايره جستجيها   9 9

 گيار  نتایج جستجيقابليت نشانه 9 9

 املان استفاده از املگرها  بيلی 9 9
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 جموع امتیازهام 11 21

 درصد 9/91 1/11

 

نظر  از یبررس ميرد ییمعنا تاليجید ها سؤال دوم: کتابخانه

قسمت،  نیدارند؟ در ا ها یژگیاالعاات چه و شیاملانات نما
پژوهش  ةدر جامع شیاملانات نما یمنظير بررسبه اريمع 90

 دهد،ینشان م 0گينه که جدول قرار گرفت. همان یبررس ميرد

 ةو کتابخان درصد44/19استين  نیگر ییمعنا تاليجید ةبخانکتا

را دارند.  هایژگیو نیدرصد از ا 33/33جروم با  ییمعنا تاليجید
 ارهايدر اکلر مع ییمعنا تاليجید ةقسمت دو کتابخان نیدر ا

 مشترک هستند.

 

 انتخابیها  دیجيتال معنایی کتابخانه امتياز .1جدول 

 نمایش االعاات ةنيدرزم شده مطرح معيارها  نظر از 
 های نمایش اطالعاتمعیار معنایی ةکتابخان

  3استين گرین  جروم

  بندجمع همراه به رکيرد نمایش 9 9

   معناییهاکليدواژهنمایش برجسته  9 9

 پيشينه کامل کتابشنااتی صيرت بهبازیابی شده  ها پيشينهاملان نمایش  9 9

 نتایج بند ايشهیا  بند دسته 9 9

 نتایج جستجي براساس ميزان ارتباط  بندرتبهاملان  9 9

 نتایج بازیابی شده هيکلاملان دسترسی به  9 9

 نمایش نشانی اینترنتی صفوه بازیابی شده 9 9

 JSON در قالب RDF نمایش نتایج 9 9

 RDF در قالب هادادهخايره  9 9

 و جزئيات زندگی و نمایش ليست نيیسندگان همراه با وثار  9 2

 حاو  نوي متفاوت و معنا  مشابه  وجيهاپرسارائه نتایج یلسان برا   2 9

 نمایش ميضياات مرتبط 9 2

 مجموع امتیازها 99 92

 درصد 11/92 11/31

 از یبررسا مايردها  دیجيتال معنایی کتابخانه سوم: سؤال

هااا  معنااایی چااه هااا  معنااایی و فناااور زیرساااات نظاار
بررسای  منظيرباهمعيار  92دارند؟ در این قسمت،  ها گیویژ

جامعة پژوهش ها  معنایی در ها  معنایی و فناور زیرساات

 ةکتابخانا ،دهادنشان مای 3که جدول  گينههمانبررسی شد. 
دیجيتاال معناایی  ةکتابخانو  درصد 12 جرومدیجيتال معنایی 
 ها را دارند.درصد از این ویژگی 72گرین استين 

 
  انتخابیها  دیجيتال معنایی کتابخانه امتياز .1جدول 

 ها  معناییزیرساات ةنيدرزم شده مطرح معيارها  نظر از
 های معناییهای زیرساختمعیار معنایی ةکتابخان

  3استين گرین  جروم

 MARCONT پشتيبانی از هستی نگاشت 2 9

 SOAP و XML پشتيبانی از استاندارد 9 9

 METSو  Z 39.50 انی از استانداردها پشتيب 9 9

 HTML  و PDFها  فرمتپشتيبانی از  9 9

 MARC 21 از استانداردها  پشتيبانی 9 9

 SIOCاستفاده از ابرداده  2 9



 9317 بهار، یکاره ، شمپنجمشناسی، سال فصلنامه مدیریت االعاات و دانش                                                                               23

 FRBR  پشتيبانی از هستی نگاشت 9 2

 XML و تبدیل به RDF پرس و جي  نتایج در 2 9

 RDFو  OWL هستی نگاشت استفاده از زبان 9 9

 Bib Tex استفاده از قالب ابرداده  9 9

 مجموع امتیازها 1 9

 درصد 11 91

نظر  از یبررس ميرد ییمعنا تاليجید ها سؤال چهارم: کتابخانه
 نیادارناد؟ در ا هاا یژگایچاه و  و کاربرپسند  رابط کاربر
در   املاناات راباط کااربر یمنظير بررساباه اريامع 3قسمت، 
نشاان  6گيناه کاه جادول د. همانشا یپژوهش بررسا ةجامع

و  رصادد 5/37استين  نیگر ییمعنا تاليجید ةکتابخان دهد،یم
را  هاایژگایو نیادرصد از ا 52جروم  ییمعنا تاليجید ةکتابخان

 .دارند

 

 انتخابیها  دیجيتال معنایی کتابخانه امتياز .1جدول 

 رابط کاربر ة نيدرزم شده مطرح معيارها  نظر از 

 عناییم ةکتابخان
 های رابط کاربریمعیار

 3استين گرین  جروم

 سطيح دسترسی کاربر براساساملان ارائه نتایج جستجي  9 2

 کاربرسيستم هشدار و پشتيبانی از پروفایل  9 2

 مدارک گيار نشانهو  نيیسیحاشيه 9 9

 اجتماای ها شبلهدانش در  گيار اشتراک 9 9

 هشدار صيرت بهظایف کاربر و ليتول و هیتجزتيصيف و  9 2

 FOAF استفاده از سيستم پروفایل کاربر  2 9

 بر هستی نگاشت به واسط کاربر ایجاد سيستم تعاملی مبتنی 9 2 

 ا املان ارائه اروجی براساس استاندارها  ابرداده 9 9

 مجموع امتیازها 1 1

 درصد 1/31 11

 

 یبررسا مايرد ها  دیجيتال معنااییکتابخانه پنجم: سؤال

 90ها  موتيایی هستند؟ در ایان قسامت، دارا  کدام ویژگی
 یبررسجامعة پژوهش بررسی املانات موتيا در  منظيربهمعيار 

دیجيتاال  ةکتابخان ،دهدنشان می 5که جدول  گينههمانشد. 
دیجيتال معناایی  ةو کتابخان درصد 4/19استين معنایی گرین 

 ها را دارند.درصد از این ویژگی 4/44 جروم

 

 انتخابیها  دیجيتال معنایی کتابخانه امتياز .1جدول 

 موتيایی  ةنيدرزم شدهمطرح معيارها  نظر از 
 کتابخانه معنایی

 محتواییهای معیار
 3استين گرین  جروم

 فسه شخصیق 2 9

 البيعی  سازهینمازبان  9 9

 شده کنترل ساز نمایهزبان  9 2

 سترسیارائه کنترل د 9 2

 همبستگی و انسجام ميان مفاهيم 9 9

 هاکتابخانهقابليت هملار  با سایر  9 9

 هاوبعگو  هاویلیگروه بو  و  9 9

 معنایی توليل و تجزیهکشف دانش و  9 9

 تيانمند  استنتاج تيسط سيستم 9 2
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 ميضيای براساس ربط مفاهيم بند البقه 9 2

 ابخانهمختلف کت ها قسمتپييند به  9 9

 ميضيای گسترده با مناسب االعااتی پایگاه پيشنهاد و شناسایی املان 9 9

 مجموع امتیازها 22 3

 درصد 1/92 1/11

 گيريبحث و نتيجه

امروزه با تيجه به حجام انبايه االعااات در موايط وب و 
ها  دیجيتال غيرمعناایی در بازیاابی ادم تيانایی کتابخانه
ظهير فناور  وب معناایی  ،کاربران االعاات مرتبط با نياز
ها  دیجيتال منجر به ارتقاا ایان و کاربرد ون در کتابخانه

هاا  دیجيتاال معناایی شاده ها و ظهير کتابخانهکتابخانه
تايان، ها  دیجيتال معناایی مایاست. از مزایا  کتابخانه
افزایش کيفيات  ،ترتر و کاربرپسندبازیابی االعاات منسجم

بهبايد جساتجي و  ،مادیریت موتايا ،بی شدهاالعاات بازیا
ا  نام بارد. در ایان ها  کتابخانهافزارنرم  همچنين ارتقا

دیجيتال معنایی با اساتفاده از  ةکتابخان 0پژوهش امللرد 
سااته مايرد مقایساه و ارزیاابی قارار سياهه وارسی موقق

سؤال اصلی است که در ادامه  5گرفت. این پژوهش شامل 
 شيد.بيان می ومده دستبهایج نت ااتصاربه

هااا  وضااعيت کتابخانااه 9در جاادول  ،الااف. سااؤال اول
املاناات بازیاابی و جساتجي  بر اسااسدیجيتال معنایی 

االعاات ميرد ارزیابی قرار گرفت، نتایج پژوهش حااکی 
 ،هاا  دیجيتاال معنااییاز بين کتابخانهاز ون است که 
هاا  املاناات از معياررا بيشاترین امتيااز گرین استين 

بازیااابی و جسااتجي االعاااات بااه ااايد ااتصااا  داد و 
 بيشترین همخيانی را با معيارها  ميکير داشته است.

ها  دیجيتاال وضعيت کتابخانه 0جدول در  ،ب. سؤال دوم
املانات نمایش االعااات مايرد ارزیاابی  نظر ازمعنایی 

از باين قرار گرفت، نتایج پژوهش حاکی از ون است کاه 
، بيشاترین گرین اساتين، ها  دیجيتال معناییانهکتابخ

 همخيانی را با معيارها  املانات نمایش االعاات دارد.
ها  دیجيتاال وضعيت کتابخانه 3ج. سؤال سيم، در جدول 

 مايردها  معناایی ها و فناور زیرساات نظر ازمعنایی 
قرار گرفت، نتایج پژوهش حاکی از ون است کاه  یبررس

دیجيتال  ةکتابخان، ها  دیجيتال معناییهاز بين کتابخان
 دارد. هابيشترین همخيانی را با این معيار، جروممعنایی 

هااا  وضااعيت کتابخانااه 6د. سااؤال چهااارم، در جاادول 

راباط کااربر  و کاربرپساند   نظار ازدیجيتال معناایی 
قارار گرفات، نتاایج پاژوهش حااکی از ون  بررسی ميرد

 ةکتابخانا، یجيتال معناییها  داز بين کتابخانهاست که 
، بيشترین همخايانی را باا دیجيتال معنایی گرین استين

 معيارها  رابط کاربر  و کاربرپسند  دارد.
ها  دیجيتال ، وضعيت کتابخانه5ز. سؤال پنجم، در جدول 

قارار  بررسای مايردهاا  موتايا ویژگای نظر ازمعنایی 
از بااين گرفات، نتااایج پااژوهش حااکی از ون اساات کااه 

، بيشاترین گرین اساتين، ها  دیجيتال معناییتابخانهک
 همخيانی را با معيارها  موتيا دارد.

، گارین شاده یبررساها  دیجيتاال در ميان کتابخانه
موتايا وضاعيت  نظار ازسااتار و هم  نظر ازهم  3استين 

دارد. باا  جارومدیجيتاال  ةبسيار بهتر  به نسبت کتابخانا
فارم ایان کتابخاناه بارا   تيجه به اینله دسترسی به پلت
شيد کتابداران پيشنهاد می ،ليا .همگان وزاد و رایگان است

منااادان از ایااان کتابخاناااه بااارا  سااااماندهی و اعقاااه
 ها  ايد استفاده کنند.مجمياه

ها  مختلف همانند در این پژوهش، با استفاده از روش
هاا  مختلاف ها  کتابخاناهبررسی متين، مشاهده قابليت

و غيرمعنااایی، مطالعااه و بررساای فایاال راهنمااا  معنااایی 
نظاران، ها  دیجيتال و مصاحبه با براای صااحبکتابخانه
 90معياار بارا  ساااتار و  50معيار )یعنای  46 درمجميع

هااا  دیجيتااال( معيااار باارا  بررساای موتاايایی کتابخانااه
تياناد شد. مجميع این معيارها می کار گرفتهه بشناسایی و 

ها  دیجيتال ميرد اساتفاده ر  کتابخانهدر الراحی و معما
باا کماک ایان معيارهاا و  پا نیا ازقرار گيرد. همچنين، 

دسااتی یااا ايدکااار  صاايرت بااهتاايان ماای هاااونتلمياال 
ها  دیجيتال پرداات. ليا،  ( به ارزیابی کتابخانهافزارنرم)

معيااار،  46بنااد  پااژوهش حاضاار، بااا شناسااایی و دسااته
زیااابی سااااتار  و موتاايایی چااارچيب مناساابی باارا  ار

 ها  دیجيتال فراهم کرده است.کتابخانه
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